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Dotazy na zpracování osobních údajů v souvislosti s účinností obecného nařízení

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. 1. 2018 Vaše žádosti
o zodpovězení dotazů týkajících se zpracování osobních údajů ze strany obcí v souvislosti
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). K tomu Vám sděluji
následující:
Pokud jsou kontaktní údaje osob uvedeny dobrovolně klienty sociální služby pro definované
účely, tj. naléhavé situace, nespatřujeme rozpor se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů či Obecným nařízením, pokud si sociální služba tyto kontakty uschová pro
naléhavé případy. Souhlas osob není nutný.
Podpis subjektu údajů nespadá do zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu článku
9 obecného nařízení. Je-li účelem obcí pořádané akce, aby se účastníci vzájemně poznali
a navázali kontakt, není volně přístupná prezenční kniha problémem. Taktéž označení
účastníků z tohoto důvodu je možné, stejně tak může být tímto postupem zajištěno, že se
akce budou účastnit jen příslušné osoby. Zpracovávat osobní údaje účastníků akce
uvedeným způsobem je tak správce oprávněn bez jejich souhlasu v souladu s již citovaným
ustanovením v rámci plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. Je úkolem obce, aby
určila účel a posoudila právní důvod zpracování. Zároveň je třeba dbát na zásadu
minimalizace údajů, neboť správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje přiměřené,
relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
Správce není povinen vymazat osobní údaje subjektu údajů, pokud trvá právní důvod
zpracování a osobní údaje jsou dále potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
Zjednodušeně lze říci, že správce je povinen, pokud obdrží žádost subjektu údajů o výmaz
osobních údajů, odstranit osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů,
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avšak pouze tehdy, pokud zároveň nejsou osobní údaje zpracovávány i na základě jiného
právního důvodu (např. pro účely plnění povinnosti apod.). U osobních údajů
zpracovávaných na základě jiného právního titulu zreviduje účel a rozsah zpracování, aby
mohl případně odstranit nadbytečně zpracovávané osobní údaje. Uzavřené smlouvy včetně
osobních údajů je obec povinna uchovávat na základě právní povinnosti tak, jak byly
uzavřeny. Není možné do nich žádným způsobem zasahovat.
Dle článku 4 odst. 1 obecného nařízení se osobním údajem rozumí jakákoliv informace
týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený
nebo určitelný, jestliže jej lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu
nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou,
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Není tedy možné říci, zda jména a název
pracovní pozice je nebo není osobním údajem. Toto je vždy třeba posoudit v celém kontextu.
Zpravidla budou např. u vedoucích oddělení, kde z povahy věci je vedoucím jen jeden a tudíž
je i identifikovatelný.
Jméno, příjmení a telefonní a e-mailový kontakt zaměstnance obce jsou osobními údaji dle
obecného nařízení, neboť na jejich základě lze subjekt údajů identifikovat, resp. jde o údaje
vztahující se k identifikovatelné osobě. Předání takovýchto osobních údajů obcí třetí osobě je
zpracováním dle obecného nařízení a musí probíhat na základě právního titulu dle článku 6
obecného nařízení. Pokud půjde typicky o předávání pracovních kontaktů na zaměstnance,
tak to se obejde bez souhlasu.
Ad 1)
Povinnosti jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů vzniká správci při splnění
podmínek upravených u článku 37 obecného nařízení. V rámci této problematiky doporučuji
pokyny pracovní skupiny WP 29 dostupné na těchto internetových stránkách Úřadu:
https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=28597
https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=28599
Pro obce doporučuji i metodiku Ministerstva vnitra, kterou vydalo pro účely možností
jmenování pověřenců obcemi.
Ad 2)
Dochází-li ke zpracování osobních údajů v rámci žádosti o dotaci, konkrétně při jejím
doložení, není pro takové zpracování nutný souhlas subjektu údajů, neboť jde o zpracování
jako důsledek plnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení.
Ad 3)
Příspěvková organizace je právnickou osobou, která nemá členy. Pokud byl dotaz směřován
na činnost spolku, tak pro vnitřní potřeby spolku se souhlas člena se zpracováním osobních
údajů nevyžaduje, zpracování probíhá na základě plnění právní povinnosti dle ustanovení
článku 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení. Pokud však jde o zpracování formou zveřejnění
seznamu členů, je nutný souhlas člena spolku s takovýmto způsobem zpracování dle
ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení, tak jak to předvídá ustanovení § 236
odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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Obecné nařízení směrnici o ochraně osobních údajů neupravuje. Máte-li na mysli interní
směrnici spolku, to záleží samozřejmě na vůli správce. V této souvislosti však upozorňuji na
článek 30 obecného nařízení týkající se záznamů o činnostech zpracování.
S pozdravem

JUDr. Jiří Žůrek
ředitel odboru konzultačních agend
podepsáno elektronicky
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